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SPRAWDZENIE STATECZNOĝCI JAZU NA ZNISZCZENIE
HYDRAULICZNE
Marzena Lendo-Siwicka, Kazimierz Garbulewski, Piotr Siwicki
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. Sprawdzenie warunków zniszczenia hydraulicznego, zwáaszcza spowodowanego przez unoszenie cząstek gruntu – stanu granicznego noĞnoĞci okreĞlonego symbolem HYD, jest jednym z najtrudniejszych zadaĔ dla projektantów wielu budowli, zarówno lądowych, jak i hydrotechnicznych. Stan graniczny HYD dotyczy zniszczenia, które
jest niezwykle niebezpieczne i czĊsto inicjuje przebicie hydrauliczne. Stan ten wystĊpuje
zwykle w przypadku budowy gáĊbokich wykopów, które wymagają obniĪenia zwierciadáa
wody gruntowej i budowy konstrukcji hydrotechnicznych (np. jazów), projektowanych
w celu spiĊtrzenia wody. Sprawdzenie warunków stanu granicznego HYD naleĪy przeprowadziü zgodnie z wymaganiami normy Eurokod 7 [PN-EN 1997-1:2008], stosując dwie róĪne metody, w których zakáada siĊ caákowite wartoĞci ciĞnienia wody w porach i naprĊĪenia
w podáoĪu lub siáĊ ciĞnienia spáywowego i ciĊĪar pryzmy gruntu z uwzglĊdnieniem wyporu.
W celu sprawdzenia stanu granicznego HYD naleĪy okreĞliü oddziaáywania hydrauliczne,
w tym: parcie wody, gradienty hydrauliczne i siáĊ ciĞnienia spáywowego. Niestety w normie
PN-EN 1997-1:2008 nie podano, w jaki sposób oddziaáywania te powinny byü okreĞlone.
W artykule zostaną przedstawione wyniki sprawdzenia warunków statecznoĞci jazu Jaktorów
zlokalizowanego w km 11+760 rzeki Pisia Tuczna. WartoĞci charakterystyczne wymaganych
do sprawdzenia oddziaáywaĔ hydraulicznych zostaáy okreĞlone z wykorzystaniem siatki hydrodynamicznej przepáywu, wygenerowanej programem numerycznym, przy zaáoĪeniu najbardziej niekorzystnych warunków dotyczących zmiennoĞci poáoĪenia zwierciadáa wody nad
pryzmą gruntu, ciĞnienia wody w porach i wyboju poniĪej jazu. Wyniki sprawdzenia warunków statecznoĞci pokazaáy, Īe proponowane w normie PN-EN 1997-1:2008 wzory prowadzą
do róĪnego zapasu bezpieczeĔstwa.
Sáowa kluczowe: statecznoĞü jazu, zniszczenie hydrauliczne, stan graniczny noĞnoĞci HYD
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WSTĉP
W projektowaniu gáĊbokich wykopów fundamentowych, których wykonanie wymaga
zwykle obniĪenia zwierciadáa wody gruntowej, jak równieĪ budowli hydrotechnicznych,
których celem jest spiĊtrzenie wody, naleĪy sprawdziü moĪliwoĞü wystąpienia stanów
granicznych nazwanych w Eurokodzie 7 [PN-EN 1997-1:2008] zniszczeniem hydraulicznym. Zakres sprawdzenia powinien uwzglĊdniaü nastĊpujące mechanizmy zniszczenia: wyparcie budowli (UPL), zniszczenie przez unoszenie cząstek gruntu (HYD),
wewnĊtrzną erozjĊ i przebicie hydrauliczne. Jednym z najtrudniejszych zadaĔ dla projektantów jest sprawdzenie stanu granicznego HYD, w którym zniszczenie wystĊpuje wtedy,
kiedy siáy ciĞnienia spáywowego są wiĊksze od efektywnego ciĊĪaru gruntu i powodują unoszenie cząstek gruntu lub wypiĊtrzenie masy gruntu. Do sprawdzenia warunków
stanu granicznego HYD zaproponowano w Eurokodzie 7 dwa wzory, które wymagają
okreĞlenia oddziaáywaĔ hydraulicznych, w tym: siáy ciĞnienia spáywowego, parcia wody
i gradientów hydraulicznych. W obliczeniach naleĪy przyjąü niekorzystne warunki gruntowe i przepáywu wody oraz uwzglĊdniü zmienne w czasie parametry, w tym: poziom
wody, ciĞnienia wody w porach i wartoĞci przepuszczalnoĞci hydraulicznej gruntów
w podáoĪu. Niestety, oprócz wymagaĔ ogólnych, nie podano w normie PN-EN 1997-1:2008 szczegóáowych zasad okreĞlania potrzebnych do sprawdzenia stanu HYD oddziaáywaĔ hydraulicznych. Poza tym, jak wykazaáy dotychczasowe obliczenia, podane
dwa wzory nie dają zbliĪonych wyników, a nawet w niektórych przypadkach prowadzą
do zupeánie przeciwstawnych wniosków dotyczących statecznoĞci projektowanych budowli [Lendo Siwicka i in. 2011, Lendo-Siwicka i Garbulewski 2013]. W celu uzyskania
porównywalnych warunków statecznoĞci projektowanych budowli przy zastosowaniu
wzorów (2.9a) i (2.9b) Orr [2005] zaproponowaá stosowanie wspóáczynników czĊĞciowych we wzorze (2.9a) tylko do nadwyĪki ciĞnienia wody w porach (odziaáywanie destabilizujące) i naprĊĪeĔ efektywnych (odziaáywanie stabilizujące). Ponadto uznaá, Īe
zastosowanie wzoru (2.9a) prowadzi do zbyt zachowawczych warunków statecznoĞci.
Warto zaznaczyü, Īe w zaáączniku krajowym do Eurokodu 7 [PN-EN 1997-1:2008/Ap2]
podano zalecenie, aby stosowaü wzór (2.9b).
W artykule przedstawiono analizĊ warunków statecznoĞci jazu Jaktorów, zlokalizowanego na rzece Pisia Tuczna w km 11+760, stosując podane w normie Eurokod 7 dwa
wzory i przyjmując w obliczeniach normalny i maksymalny poziom wody w zbiorniku
nad pryzmą gruntu w podáoĪu.

ZASADY EUROKODU 7
Hydrauliczne unoszenie cząstek gruntu, nazwane w Eurokodzie 7 HYD, ma miejsce, gdy skierowana do góry siáa ciĞnienia spáywowego, przeciwdziaáając ciĊĪarowi
gruntu, zmniejsza efektywne naprĊĪenie pionowe do stanu granicznego. Cząstki gruntu są wtedy unoszone przez pionowy przepáyw wody i nastĊpuje zniszczenie podáoĪa
[PN-EN 1997-1:2008]. Stan graniczny hydraulicznego unoszenia cząstek gruntu naleĪy
sprawdziü dla kaĪdego wybranego na podstawie analizy warunków gruntowych i hydraulicznych pro¿lu gruntu w podáoĪu, porównując wartoĞci obliczeniowe naprĊĪenia
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caákowitego jako siáy stabilizującej i ciĞnienia wody w porach jako siáy destabilizującej
(wzór 1) lub porównując wartoĞü siáy ciĞnienia spáywowego jako siáy destabilizującej
i ciĊĪar gruntu z uwzglĊdnieniem wyporu jako siáy stabilizującej (wzór 2):
udst,d  ıstb;d

(1)

Sdst,d  Gƍstb;d

(2)

gdzie: udst,d – wartoĞü obliczeniowa caákowitego destabilizującego ciĞnienia wody
w porach,
ıstb;d – wartoĞü obliczeniowa caákowitego stabilizującego naprĊĪenia pionowego,
Sdst;d – wartoĞü obliczeniowa siáy ciĞnienia spáywowego,
Gƍstb;d – wartoĞü obliczeniowa ciĊĪaru gruntu z uwzglĊdnieniem wyporu.
Na rysunku 1 przedstawiono ideowy schemat stanu granicznego HYD dla wzoru (2).

Rys. 1.
Fig . 1.

Ideowy schemat stanu granicznego HYD dla wzoru (2)
Schematic diagram of limit state HYD for formula (2)

We wzorach (1) i (2) naleĪy stosowaü wspóáczynniki czĊĞciowe do udst,d, ıstb;d, Sdst;d,
G’stb (tab. 2) dla sytuacji trwaáych i przejĞciowych, które podane są w normie Eurokod
7-1 (zaá. A.5). W koĔcowym etapie sprawdzania stanu granicznego HYD naleĪy obliczyü
wspóáczynnik wykorzystania z nastĊpujących wzorów:
Λ HYD =
Λ HYD =

udst , d

σ stb, d
S dst , d
G 'stb, d

⋅100%
⋅100%

(3)

(4)

WYNIKI OBLICZENIA STATECZNOĝCI
Obliczenia statecznoĞci zostaáy wykonane dla jazu Jaktorów, zlokalizowanego w km
11+760 rzeki Pisia Tuczna, w miejscowoĞci Jaktorów. Jest to jaz Īelbetowy o Ğwietle
3 × 1,7 m (rys. 2). Projektowana rzĊdna piĊtrzenia dla zapewnienia poboru wody na ujĊArchitectura 15 (2) 2016
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ciu wynosi 102,50 m n.p.m. [Bajkowski i in. 2008]. RzĊdna wody dolnej przy przepáywie nienaruszalnym – 101,50 m n.p.pm. W páycie jazu znajduje siĊ niecka wypadowa
o gáĊbokoĞci dn = 0,30 m i dáugoĞci Ln = 3,80 m. DáugoĞü páyty jazu wynosi 4,8 m.
Jaz posiada zasuwowe zamkniĊcia gáówne. Prostopadáe skrzydeáka jazu są wykonane
jako monolityczne z przyczóákami. Budowla ma dwa ¿lary szerokoĞci 0,30 m. Górna
Ğciana czoáowa ¿lara jest pionowa, a dolna jest odchylona od pionu w stosunku 5:1.
Filary koĔczą siĊ na dáugoĞci niecki wypadowej. Na jazie znajduje siĊ káadka sáuĪbowa
szerokoĞci 2,0 m, wykonana jako monolityczna, z konstrukcją ¿larów i przyczóáków.
Stanowisko dolne stanowi odcinek rzeki o przekroju trapezowym, umocniony páytami
betonowymi.
a

Rys. 2.
Fig . 2.

b

Widok jazu: a – od strony wody górnej, b – od strony wody dolnej
View of Jaktorów weir: a – from upstream, b – from downstream

Rozciągają siĊ one od jazu do stopnia znajdującego siĊ w odlegáoĞci 9,4 m poniĪej Ğciany czoáowej skrzydeáek dolnych. Sprawdzenie stanu granicznego zniszczenia
hydraulicznego zostaáo wykonane dla schematu jazu przedstawionego na rysunku 3,
w punkcie A.

Rys. 3.
Fig . 3.

Siatka hydrodynamiczna pod jazem Jaktorów wykreĞlona w programie Hydraulik dla
NPP
Flow net beneath of Jaktorów weir from Hydraulik code for NPP
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W sprawdzeniu moĪliwoĞci unoszenia cząstek gruntu prowadzącego do przebicia hydraulicznego przyjĊto normalny (NPP) i maksymalny (MaxPP) poziom piĊtrzenia, wynoszący odpowiednio 102,50 i 102, 85 m n.p.m. [Bajkowski i in. 2009]. Obliczenia stopnia
wykorzystania przeprowadzono zgodnie z zasadami Eurokodu 7, przyjmując zaáoĪenia
podane przez Bond i Harris [2008]. W celu okreĞlenia wymaganego w obliczeniach spadku hydraulicznego wykreĞlono siatkĊ hydrodynamiczną (rys. 3), wykorzystując program
Hydraulik, w którym do rozwiązania równaĔ róĪniczkowych ¿ltracji ustalonej w stre¿e
nasyconej zastosowano metodĊ elementów skoĔczonych (MES) [Sroka i in. 2004].
Na podstawie siatki ¿ltracyjnej wyznaczono: m – liczbĊ linii ekwipotencjalnych oraz
¨l – stosunek dáugoĞci w wybranym elemencie siatki. Spadek krytyczny wyznaczono
jako (Ȗk – Ȗw)/Ȗw. Wspóáczynniki czĊĞciowe dla stanu granicznego HYD i parametry do
obliczeĔ zostaáy przedstawione w tabeli 1. Wyniki obliczeĔ zestawione są w tabeli 2.
Tabela 1. Parametry jazu do obliczeĔ i wspóáczynniki czĊĞciowe dla stanu granicznego HYD
Table 1. The weir parameters for the calculation and partial factors of limit state HYD
Symbol
WartoĞü
Jednostka
Parametr – Parameter
Symbol
Value
Unit
DáugoĞü Ğcianki szczelnej, konstrukcyjna
3,0
m
D
The length of sheet piling, structural
DáugoĞü Ğcianki szczelnej – czynna
2,5
m
d
The length of sheet piling – open
DáugoĞü páyty jazu
4,8
m
S
The length of the weir plate
Rozpatrywana dáugoĞü pro¿lu
20
m
L
Considered the length of the pro¿le
Woda górna dla NPP
HgNPP
1,5
m
Upstream for NPP
Woda górna dla max PP
1,85
m
HgMaxPP
Upstream for MaxPP
Woda dolna
0,5
m
Hd
Downstream
Wspóáczynnik ¿ltracji
1·10–4
k
m·s–1
Permeability coef¿cient
CiĊĪar objĊtoĞciowy gruntu
19,5
kN·m–3
Ȗk
Dry unit weight soil
CiĊĪar objetosciowy wody
10,0
kN·m–3
Ȗw
Unit weight of water
Wspóáczynniki czĊĞciowe – Partial safety factors
Oddziaáywanie staáe, destabilizujące
1,35
–
YG, dst
Permanent destabilising action
Oddziaáywanie staáe, stabilizujące
0,9
–
YG, stb
Permanent stabilising action
Oddziaáywanie zmienne, destabilizujące
1,5
–
YQ, dst
Variable unfavourable destbilising action
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Tabela 2. Wyniki obliczeĔ statecznoĞci jazu
Table 2. The results of stability calculations weir
Parametr – Parameter

Wzór – Formula

Gradient hydrauliczny
i = ΔH /(m ⋅ Δl )
Hydraulic gradient
CiĞnienie wody w porach
uk = γ k ⋅ (1 + i ) ⋅ ( D − d )
Pore water pressure
NaprĊĪenie pionowe
σ k = γ k ⋅ (D − d )
Vertical stress
Siáa ¿ltracji
Sk = γ w ⋅ i ⋅ ( D − d ) ⋅ A
Seepage force
CiĊĪar gruntu z wyporem
G 'k = (γ k − γ w ) ⋅ ( D − d ) ⋅ A
Submerged weight
Siáa destabilizująca
z wykorzystaniem uk
Ed , dst = γ dst ⋅ uk
The design value of the effect of
destabilizing actions using uk
Siáa stabilizująca
z wykorzystaniem ık
Ed , stb = γ stb ⋅ σ k
The design value of the effect of
stabilizing actions using ık
StopieĔ wykorzystania
u
Λ HYD = d dst ⋅ 100%
Veri¿cation of stability against
σ d , dst
hydraulic heave
Siáa stabilizująca
z wykorzystaniem Gƍk
Ed , stb = γ stb ⋅ G 'k
The design value of the effect of
stabilizing actions using Gƍk
Siáa destabilizująca
z wykorzystaniem Sk
Ed , stb = γ dst ⋅ S k
The design value of the effect of
destabilizing actions using Sk
StopieĔ wykorzystania
s
Λ HYD = d,, dst ⋅ 100%
Veri¿cation of stability against
Gd , dst
hydraulic heave
Wspóáczynnik bezpieczeĔstwa
i
(tradycyjny)
F = kr
i
Global safety factor

Jednostka Wynik – Result
Unit
MaxPP
NPP
–

0,18

0,22

kPa

11,54

11,91

kPa

9,75

9,75

kN

0,92

1,11

kN

4,75

4,75

kPa

15,58

16,09

kPa

8,78

8,78

%

178,00

183,31

kN

4,28

4,28

kN

1,24

1,50

%

29,00

35,06

–

5,17

4,28

WNIOSKI
Analiza wyników sprawdzenia stanu granicznego HYD dla jazu w Jaktorowie uzasadnia podanie nastĊpujących wniosków:
1. Proponowane w normie PN-EN 1997-1:2008 zasady sprawdzenia stanu granicznego HYD są zbyt ogólne, a wzory oznaczone w niniejszym artykule jako (1) i (2) wymaActa Sci. Pol.
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gają zastosowania wspóáczynników czĊĞciowych do odpowiednich odziaáywaĔ geotechnicznych [Orr 2005]. Z obliczeĔ wzorem (1) wynika, Īe sprawdzany jaz jest niestateczny
(ȁHYD > 100%) zarówno w przypadku normalnego, jak i maksymalnego piĊtrzenia wody,
natomiast na podstawie obliczeĔ wzorem (2) moĪna stwierdziü, Īe jaz jest stateczny
(ȁHYD << 100%).
2. Biorąc pod uwagĊ obecny stateczny stan jazu w Jaktorowie, moĪna stwierdziü, Īe
za poprawną analizĊ warunków zniszczenia hydraulicznego HYD naleĪy uznaü stosowanie wzoru (2). Wynikiem tej analizy jest potwierdzenie duĪego zapasu bezpieczeĔstwa
(ȁHYD = 30–40%), co jest zgodne z wynikami analizy statecznoĞci metodą tradycyjną [Terzaghi i Peck 1996] (F = 5,2 i 4,3) dla normalnego i maksymalnego poziomu piĊtrzenia
wody.
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VERIFICATION OF WEIR SAFETY AGAINST HYDRAULIC FAILURE
Abstract. Generally the veri¿cation of resistance to hydraulic failure, particularly to failure
by hydraulic heave – ultimate limit state named HYD, is considered as the most dif¿cult
task for designers of many civil and hydraulic works. Moreover, this limit state is a kind of
failure with very high hazard potential because of initiating failure by piping. The hydraulic heave typically occurs in the construction of deep excavation pits demands to lowering
the groundwater level and in the construction of hydraulic structures (e.g. weirs) to storage
of water in reservoirs. The veri¿cation of resistance within the HYD can be done according
to the Eurocode 7 [PN-EN 1997-1:2008] using two different ways assuming the total pore
pressure and the total vertical stress (eq. 2.9a) or the seepage force and submerged weight of
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soil prism (eq. 2.9b). In order to check the HYD state the seepage pressure, hydraulic gradients and Àow forces should be determined. However, the way how to determine the seepage
forces is not speci¿ed in PN-EN 1997-1:2008. This paper presents the results of veri¿cation
against hydraulic heave for weir Jaktorów located in km 11+760 of Pisia Tuczna river. The
characteristic values of the required actions have been determined using Àow net by the use
of numerical simulations with taken into account possible unfavorable conditions as variations in water levels above the soil prism and pore pressure in time as well as downstream
excavation. The veri¿cation of HYD state shows an enormous inÀuence of assumed condition and applied procedure on weir safety.
Key words: weir stability, hydraulic failure, ultimate limit state HYD
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